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STANOVY
Y  . - - '

International Police Association - sekce Ceské republiky

CLANEK 1
pnÁvxÍ PoSTAvENÍ A pŘBounr ČnNosr

(l) International Police Association - sekce České republiky (dále jen ,'sekce České
republiky..) je občanským sdruŽením s působností na celém izemí České republiky podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdruŽování občanů, která je členem mezinárodní organizace ''International

Police Association'. (dále jen ,,IPA..).

(2) Sekce České republiky je nezávislé sdružení příslušníků Policie České republiky
(dále je.' ,,příslušník..), bývalých příslušníků' stráŽníků obecní policie a zaměstnanců
v pracovním poměru k Policii České republiky' Středním policejním školám Ministerstva vnitra
a Policejní akademii České republiky, bez rozdí|u hodnosti, pohlaví, rasy, barvy kiže, jazyku
nebo náboŽenského vy znáni.

(3) IPA je vézána zásadami vyjádřenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou
přijala organizace spojených národů v roce l948.

(4) Cílem IPA je vývářet pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvoj
kulturních vztahi mezi jejími ěleny' rozšiřovríní jejich všeobecných vědomostí a výměna
odborných zkušeností' Podporuje vzájemnou pomoc v sociální oblasti a přispívá v rámci svých
moŽností k mírovému souŽití mezi národy akzachování světového míru.

(5) Týo stanovy jsou ve shodě s mezinárodními stanovami a mezinárodním jednacím
řádem IPA a jsou závazné pro sekci České republiky a kaŽdého člena této sekce, pokud tomu
nebrání právní předpisy platné naizemi Ceské republiky'

(6) oficiální adresa je následující:

International Police Association
Sekce České republiky
Kounicova 687124
6l I 32 Brno

(7) Heslo IPA zní ,sServo per Amikeco, (SluŽba přátelstvím).

(8) Znak IPA je chráněn mezinarodním právem (Copyright |974) a právem České
republiky jako registrovaná ochranná známka. Bez souhlasu předsednictva sekce České
republiky |ze znakpouŽívat pouze navizitkách členů sekce České republiky.

(9) Členové sekce České republiky se prokazují průkazem člena IPA, který je majetkem
sekce České republiky. Při ukončení členství je člen povinen vrátit průkaz sekci České republiky.

(10) Předmětem činnosti sekce České republiky je v souladu s moŽnostmi vytvářet
podmínky pro vznik a udržování přátelských vztahů a spolupráce na mezinarodní úrovni' pro
všeobecné vzdě|ávání', profesní výměnu zkušeností, kulturní a sportovní aktivity a vzájemnou
pomoc v sociální oblasti mezi všemi členy IPA a podpora profesní kultury bezpeěnostního sboru.
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(11) KuskutečňoviánísvýchcílůchcesekceČeskérepubliky: \= 
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a) podporovat osobní kontakty příslušníků prostřednictvím vzájemný"}r',.*iilr-i.á"*ý,r
a skupin, vyměnných pobytů anavazováni písemných styků, .t.-..*..l,-! ,.

b) posilovat úctu před zákonem a dodržovríní veřejného pořádku,
c) podporovatromoj sociálních a kulturních aktivit a qiměnu profesních zkušeností,
d) napomráhat k posílení vrážnosti bezpečnostrích sboru a k zlepšovrání váahů mezi nimi

a obyvatelstvem,
e) ýměnnými akcemi mladých pffslušníků a setkríními mládeže posilovat toleranci

a porozumění mezi lidmi,
f) výměnou publikací, vydávaných národními sekcemi napomiíhat předávání iďormací

atémat,jeŽ mohou rozšířit profesní rozhled všech ělenů IPA,
g) zveřejňovat profesní iďormace z oblasti vlastní činnosti,
h) přátelskými kontakty mezi příslušníky všech nrárodních sekcí přispívat k posílení

spolupráce zejména v profesní oblasti.

čI,ÁNnr 2
čr,nnĚxÍ snrcn ČnsÉ REPI.]BLIKY

(l) Sekce České republiky je samostatným právním subjektem a účetrrí jednotkou
registrovanou Českým statistickým uřadem a finančním úřadem, kteý se člení na územn
'ti'pi''y sekce Če'te republiky (aat";.'' ,,územní skupinď.); rozhodnutí orgtánů sekce České
republiky je pro územní skupiny závazné.

Q) Územnt skupiny mohou zak|édatprávní vztahy s

a) meziniírodními, zemslc.ými nebo narodními orgtíny IPA,
b) ústředními správními uřady České republiky a
c) statními orgiíny a nestátními organtzacemi jiných strítu.

ČrÁnnr 3
oRGÁIYY sEKcE čn'sxÉ REPI"]BLIKY

(1) orgány sekce České republiky tvoří

a) kongres sekce České republiky (dále jen,,kongres..),
b) předsednictvo sekce České republiky (dále jen ,,předsednictvo sekce..),
c) revizní komise (dále jen ,,tevinti komise sekce..) a
d) shromaždění vedoucích územních skupin.

(2) orgány územní skupiny tvoří:

a) členská schůze,
b) předsednictvo a
c) revizní komise.
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ČlÁNnr 4 \
KONGRES \

(l) Kongres je nejvyšším orgánem sekce České republiky, který

1
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a) odpovídá za řešení všech zá|ežitosti sekce České republiky s koneěnou platností,
b) volí předsednictvo a revizní komisi sekce České republiky'
c) schvaluje stanovy sekce České republiky, jednací řád sekce České republiky a statut revizni

komise sekce,
d) schvaluje zprávu o činnosti předsednictva sekce, zprávu o hospodďení a zprávu revizní

komise sekce,
e) projednává návrhy ostatních orgánů sekce České republiky a přijímá k nim usnesení,
I rozhoduje o rozpuštění sekce České republiky a jmenuje likvidátory. o rozpuštěď sekce se

hlasuje veřejně podle jmen.

(2) Kongres se schění ve třetím kalendářním roce nasledujícím po roce konání
předchazejícího kongresu. o konání mimořádného kongresu rozhodne předsednictvo sekce,
vysloví li s tím souhlas nejméně tři čtwtiny všech členů předsednicfua sekce, na žádost revizní
komise sekce nebo na Žádost nejméně poloviny předsednictev územních skupin.

(3) Termín konání kongresu stanoví předsednictvo sekce a svolává jej prezident sekce
České republiky (dále jen ,,prezident sekce..) nejpozději osm |ýdnů přede dnem jeho koniání.

(4) Kongres se skládá z

a) delegátu územních skupin a
b) ělenů předsednictvaarevizní komise sekce.

(5) Počet delegátů jednotlivých územních skupin stanoví předsednictvo sekce podle
počtu členů územní skupiny k poslednímu dni kalendrířního roku, kte4ý pÍedcházi roku konání
kongresu. Klíčem je jeden delegát na kaŽdých započaých sto členů územní skupiny. Delegáti
jsou voleni členskou schůzí izcmrn skupiny. Uzemní skupina volí i jejich náhradníky. Jména a
příjmení delegátů musí b;it ozniímena předsednictvu sekce nejméně tři měsíce přede dnem
konání kongresu.

(6) Mandát delegáta zantká

a) zvolením jiného delegáta nebo
b) ukončením jeho členství v sekci České republiky.

(7) Náwhy bodů programu jednrání kongresu jsou oprávněni předkládat účastníci
kongresu, shromáŽdění vedoucích územních skupin' revizní komise sekce a předsednictva
územních skupin. Jednotlivé náwhy musí být předloženy písemně předsednictvu sekce
nejpozději deset ýdnů přede dnem zahájení kongresu.

(8) Návrhy na změny bodů programu jednání kongresu musí bý předsednictvu sekce
předloŽeny písemně nejpozději šest !ýdnů přede dnem zahájeru kongresu. Týo změny musí bý
rozeslány všem úěastríkům kongresu nejpozději dva Údny přede dnem zahájeru kongresu.

(9) Kongres je usniášení schopný, jsou li přítomny nejméně dvě třetiny delegátů.

(10) Usnesení kongresu je platné, jestliŽe s ním vyslovila souhlas více než polovina
přítomných delegátu; týká.li se usnesení změny stanov nebo rozpuštění sekce České republiky,
musí s ním vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny přítomných delegátů.

(11) Usnesení kongresu je závazné pro všechny ěleny sekce České republiky.
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ČlÁNnx 5
PREDSEDNICTVO SEKCE CESKE REPUBLIKY

oddíl 1
Mandát členů

(1) Předsednictvo sekce je voleno kongtesem na dobu tří let a jeho mandát končí
zvolením nového předsednictva sekce.

(2) odstoupí li člen předsednictva sekce v pruběhu volebního období, rozhodne
o obsazení volného místa předsednictvo. Pro zántk mandátu nového člena se použije ustanovení
odstavce 1.

oddíI2
Působnost předsednictva sekce české republiky

(1) Předsednictvo sekce řídí činnost sekce České republiky v období mezi zasedáním
kongresu, kterému odpovídá za svoji činnost. Předsednictvo sekce zejména

a) předkládá kongresu zprávuo své činnosti a zprávu o hospodaření sekce České republiky,
b) projednávázprávy revizní komise sekce ana jeji náwh činí opatření k nápravě nedostatků'
c) zastupuje sekci České republiky při jednríní s meziniárodním předsednictvem IPA,

předsednictvy národních sekcí IPA' při jednání s centrálními organy státní správy
s právnickými a ýzickými osobami a před soudy, a to prostřednictvím svých statutrírních
zástupců nebo pověřených členů předsednictva sekce,

ď)zŤizuje odbornó poradní komise k řešení odborných otánek a zadávájim k tomuto úkoly;
členem poradní komise může být i odborník, ktený není členem IPA,

e) rozhoduje o zaIožení nové :územnÍ skupiny; pověřený člen předsednictva sekce předsedá
shromaŽdění členů IPA' na kÍerém se nová územní skupina zakládá,

f) rozhoduje o vyloučení člena sekce České republiky nanávrh revizni komise sekce, nebo
předsednictv a ivemní skupiny,

g) rozhoduje o rozpuštění územní skupiny na návrh revizní komise sekce, po předchozím
souhlasu shromáždění vedoucích územních skupin,

h) uděluje věcné dary, čestnávnžni a čestné odznaky,
i) pÍ7znáváčestné nebo přidružené členství v sekci České republiky,
j) deleguje členy předsednictva sekce na jednání členské schůze územní skupiny.

(2) Jednrání předsednictva sekce svolává prezident sekce nejméně jednou za tři měsíce
nebo na Žádost nejméně třetiny členů předsednictva sekce.

(3) Předsednictvo sekce iďormuje o přija|ých usneseních předsednictva územních
skupin a členy revizni komise sekce.

oddíl 3
Složení předsednictva sekce

(1) Předsednictvo sekce se skládá z

a) prezidenta sekce,
b) prvního viceprezidenta,
c) viceprezidenta,
d) generálrrího sekretáře,
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e) asistenta generálního sekretiíře,
f) pokladníka a
g) pěti členů předsednictva sekce.

(2) Prezident sekce

a) je stafutarním zástupcem sdruŽení,
b) jedná jménem sekce s jinými niírodními sekcemi, s mezinárodním výborem' s představiteli

statních orgiínů a orgiínů obcí a dalšími právnickými afyzickými osobami,
c) po předchozim souhlasu předsednictva sekce podepisuje smlouvy, dohody a dďší důleŽité

dokumenty týkající Se celé sekce,
d) svolává, zahajuje a končí kongres a shromáŽdění vedoucích územních skupin, kteým také

předsedá, řídí ěinnost sdruŽení a předsedá jednríní předsednictva sekce,
e) má podpisové právo k bankovním účtům sdruŽení a kontroluje dodrŽoviíní rozpočtu'
f) navrhuje provedení kontrol revizní komisi sekce,
g) po předchozím souhlasu předsednictva sekce na náwh svůj, předsednicfua sekce nebo

předsednictev územních skupin uděluje věcné da'y a propůjčuje vyznameniíní zaslouŽilým
členům,

h) je správcem dat obsažených v evidenci členů sekce České republiky a
i) iďormuje předsednictvo sekce o své činnosti a rozhodnutích ve vnějších vztazích;

(3) První viceprezident

a) zastupuje prezidenta vplném rozsahu působnosti a pravomocí vdobě, kdy prezident
nemůže funkci vykonávat, nebo v jiných případechnazékladě pověření prezidentem,

b) dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem sekce a územními skupinami,
c) připravuj e a rea|inlje řešení problémů ve vztazích předsednictva sekce k územním

skupiniím'
d) spolu s generálním sekretařem odpovídázařešent členských otázek,
e) připravuje vznik nových územních skupin, předkládá předsednictvu sekce návrh na jejich

za|oženi, kontroluje jejich činnost a napomáhá k rozvoji jejich aktivit a
f) ve vymezené působnosti nawhuj e revizni komisi sekce provedení kontrol;

(4) viceprezident

a) zastupuje prezidenta ve vymezeném rozsahu působnosti nebo na zák|aďě pověření
a zastupuje prvního viceprezidenta v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy
nemůže funkci vykonávat,

b) zpracovává legislativní otazky sekce České republiky,
c) podílí se na jednání se státními orgány, připravuje a organizuje jednríní k uzavírári smluv

a dohod ýkajících se činnosti sekce České republiky a sleduje jejich plnění,
d) dohlíŽí na dodržování stanov a vnitřních předpisů v činnosti všech orgrínů sekce České

republiky a navrhuje opatření k nápravě případných pochybení,
e) ve lrymezené působnosti navrhuje revizní komisi sekce provedení kontrol;

(5) generální sekretiíř

a) vede evidenci uzavřených smluv a dohod a dalších důležiých písemností sekce České
republiky,

b) vyŽaduje statistická hlášení od územních skupin, zpracovává návrhy, doporučení
a stížnosti územních skupin a předkládá je předsednictvu sekce,

c) navrhuje předsednictvu sekce poskýnutí pomoci ze sociálního fondu sekce České
republiky,

d) je zpracovatelem dat evidence ělenů sekce České republiky a vystavuje členské průkazy,
e) spoluodpovídá za správu a ochranu dat členů sekce České republiky,
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f; ve spolupráci spokladníkem dbá o řádné odvody příspěvků p.Ó:l
objednává a distribuuje členské znánky, \ ''. '':.

g) spolu s pokladníkem dbá o evidenci majetku sdružení, dohlíží na veťlqní účemi
České republiky a provádí roění inventaizaci majetku,

h) spolu s pokladníkem zajišťuje ryracováni ročního daňového pÍiznáni a případný odvod
daně finančnímu úřadu'

i) zajišt'uje niíkup či qýrobu materiálů potřebných pro chod předsednictva sekce a revizní
komisi sekce a

j) má podpisové právo k bankovním účtům sekce České republiky;

(6) Asistent generálního sekretďe

a) zastupuje generálního sekretráře v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy
generální sekretiář nemůŽe funkci vykonávat nebo na zrákladě jeho pověření,

b) zajišťuje materiální podmínky pro jednání a činnost předsednictva sekce,
c) provádí zápis zjednání organů sekce České republiky a takto vzniklé písemnosti

zveřejňuje a distribuuje územním skupiniím,
d) působí v oblasti veřejné prezentace sekce České republiky a za timto účelem vede

a aktualizuje webové stránky sekce České republiky na Internefu a Intranefu Ministerstva
vnitra ve spolupráci s funkcionráři sekce České republiky a územních skupin a příslušnými
pracovišti Ministerstva vnitra a Policejního prezidia České republiky;

(7) Pokladník

a) vede účetnictví sekce České republiky,
b) je pověřen evidencí apéč,i o majetek sekce České republiky a provádí jeho inventarizaci,
c) je odpovědný zavčasné a řádné vyúčtovríní všech finančních operací a za provedení plateb

ve stanovených lhůtách,
d) odpovídá za zptacování ročního daňového pŤiznéní a případný odvod daně finančnímu

úřadu'
e) zpracováváročru zprávu o hospodďení, kterou předkládá předsednictvu sekce a kongresu

a
0 má podpisové právo k bankovním účtům sekce České republiky.

(8) Členové předsednictva sekce plní úkoly v předsednicfuem vymezených oblastech.

EK6
OMISE SEKCE

(l) Revizní komise sekce je kontrolním orgiínem sekce České republiky pro všechny
oblasti činností sekce České republiky a územních skupin a je odpovědný kongresq její mandát
končí zvolením nové revizní komise sekce.

(2) Revizní komise sekce se skládá z předsedy a čtyř ělenů, kteří jsou voleni
kongresem. Předseda i členové revizni komise sekce mají právo účastnit se zasedánt
předsednictva sekce s hlasem poradním.

(3) Revizní komise sekce se řídí svým statutem, kteý přijímá kongres.

(4) Statut revizni komise sekce je uveden v pii|oze č. 1 k stanovám.

í
t

vYDQF'
t

sekce

č

vIZNÍRE
LANI
KOn



8 ! ' . ) ,) ' ,'  ' t -^  \ .
,'\ () ',

. . .^, \  
1 ,

r . ! . r . ' l \

CLANEK 7

SHRoMÁŽonNÍ VEDoUCÍcrr ÚznnnNÍcrr srtjprn

(1) ShromaŽdění vedoucích územních skupin (dále jen ,,shromiíždění..) je poradním
orgánem předsednictva sekce, které je tvořeno vedoucími jednotlivých územních skupin nebo
jimi pověřenými zásfupci; svolává jej prezident sekce nejméně jednou ročně.

(2) Shromáždění řeší v období mezi zasedríními kongresu veškeré otazky ýkající se
celé sekce České republiky, pokud je o to předsednictvem sekce požádéno, a je oprávněno
předkládat předsednictyu sekce návrhy a podněty. Shromráždění je usnášení schopné tehdy, jeJi
na shromráŽdění přítomno nejméně ři čtvrtiny vedoucích územních skupin; usnesení
shromríŽdění je přijato hlasuje-li pro něho tři čtvrtiny přítomných vedoucích územních skupin.

CLAI\IEK 8
ÚznnnNÍ sruprNy

(1) Územní skupiny jsou základními člránky sekce České republiky zak|ádanými
předsednictvem sekce. Uzemní skupiny jsou samostatnými právními subjekty a účetními
jednotkami registrovanými Českým statistickým uřadem a finančním uřadem podle sídla územní
skupiny.

(2) Pro vznik územní skupiny je třeba nejméně dvaceti zakládajících členů.

(3) V žádosti o vznik nové územní skupiny se uvede adresa a sídlo nově zřizované
uzemní skupiny, jména a adresy funkcioniffi oprávněných jednat jménem přípravného výboru
a předpokládaný počet členů skupiny.

(4) Jestliže předsednictvo sekce udělí souhlas kza|ožení nové uzemni skupiny, určí
přípravný výbor termín ustavující členské schůze územní skupiny, která zvolí předsednictvo
územní skupiny a revizni komisi územní skupiny. Územní skupina vznká dnem koniíní
ustavuj ící členské schůze.

(5) Usneseď organů sekce České republiky jsou pro územrtt skupinu závaznáaúzemni
skupina je povinna je plnit.

(6) K rozpuštění tnemnt skupiny dojde nazék|adě

a) usnesení qýroční členské schůze územní skupiny nebo
b) usnesení předsednictva sekce vydaného na návrh revizni komise sekce, po předchozím

souhlasu shromáŽdění' a to v případě porušování stanov sekce České republiky, nebo
neplnění usnesení orgrínů sekce České republiky.

čL,Áwrr q
ČlrnsxÉ scrrŮzn ÚznprNÍ sruprNy

(1) Vyroění členská schůze je nejvyšším orgánem inemní skupiny, která

a) je svolávána vedoucím územní skupiny jednou ročně,
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b)volí členy předsednictvaúzemru skupiny a členy revizní komise územní sffiiny jedrÍou za

!

!

písm. a) aŽ e) a přijímá k nim usneseni a
d)roáoduje usnesením o zániku inemni skupiny; rozhodnutí musí bý schváleno hlasy

nejméně tří ěfurtin zvíce než poloviny přítomných členů územni skupiny.

(2) organem územní skupiny je členská schůze, která je svoláviána vedoucím tz;emnt
skupiny nejméně jednou za rok. Členská schůze územní skupiny

a)vyhodnocuje činnost předsednictva územní skupiny za období od konání qýroční nebo
členské schůze,

b)projednává a schvaluje plrín činnosti skupiny na další období,
c)je iďormoviína o hospodďení skupiny,
d)nawhuje vedoucímu tLzsmni skupiny podněty kprojednání na shromáždění vedoucích

územních skupin.

(3) Usnesení v1ýroční členské schůze a členské schůze jsou závazná pro předsednictvo
a kaŽdého ělena uzemní skupiny. Tato usneseni nesmí bý v rozporu se stanovami sekce Ceské
republiky nebo usneseními předsednictva sekce.

CLAIIEK 10
pŘno snDNICTv o v znwtNÍ srupINY

oddíl 1
Mandát členů

(1) Předsednictvo územní skupiny je voleno výroění členskou schůzí ínemní skupiny
na dobu tří let a jeho mandát končí zvolením nového předsednictva.

(2) odstoupí li člen předsednict:ta ,(uemnt skupiny v pruběhu volebního období,
rozhodne o obsazení volného místa předsednictvo územní skupiny. Pro zánik mandátu nového
člena se pouŽije ustanovení odstavce l.

oddíl 2
Působnost předsednictva územní skupiny

(1) Předsednictvo řídí tlr;emn skupinu v období mezi zasedáními v'ýroční členské
schůze, a výroční členské schůá odpovídá za svoji činnost. Předsednicfuo územní skupiny
zejména:

tři roky,
c) projednáv á v e vztahu k územní skupině zá|ežitosti

\ 5\/
uvedené v ustanovení č|ánku.4-odst' l

a zprav!

k nápravě

a) předkládá výroční členské schuzi uzemní skupiny zprávu o své činnosti
o hospodďení,

b)projednává zprávy revizni komise ,fuemni skupiny a na její náwh činí opatření
nedostatků,

c) zastupuje územní skupinu při jednríní s předsednictvem sekce, předsednictvy dalších
územních skupin, při jednání se státrrími orgány a orgiíny samosprávy, s právnickými
a $zickými osobami na teritoriální úrovni, a to prostřednictvím vedoucího územní skupiny
nebo pověřených členů předsednictva územní skupiny,
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d)zšizuje odborné poradní komise křešení odbomých otázek ve věcech 1l4tm\í"skuĚ-nlv !
azadává jim k tomuto úkoly; jako člena poradní komise můŽe přizvat odborníka, lčterý není i,
členem IPA, ..\ ' --. |.},,,

e) rozhoduje usnesením o přijetí nového člena územní skupiny, a to hlasy většiny Ýše€hčl€rffi
předsednictva. Za ověření údajů uváděných v přihlášce za č|ena územní skupiny odpovídá
vedoucí, sekretiář nebo pokladník uzemní skupiny,

f) rozhoduje o vyloučení člena ilzeÍnni skupiny na návrh rcvizní komise inemrlt skupiny,
g) odpovídá za hospodďení územní skupiny a
h)předkládá předsednictvu sekce návrhy na udělení věcných darů, čestných uzniíní a čestných

odznalni,
(2) jednání předsednictva územní skupiny svolává vedoucí územní skupiny nejméně

jednou za tři měsíce nebo nažádostnejméně třetiny členů předsednictva územní skupiny.

(3) Předsednictvo územní skupiny informuje o své činnosti členskou ziíkladnu a to
nejméně jednou ročně na členské schůzi územní skupiny.

oddíl 3
Složení předsednictva územní skupiny

(1) Předsednictvo územní skupiny se skládá z

a) vedoucího,
b) sekretaře,
c) pokladníka,
d) členů předsednictva.

(2) Vedoucí íuemní skupiny

a)je statutámím zástupcem územní skupiny ktery, jedná jménem tnemní skupiny sjinými
územními skupinami, s předsednictvem sekce, orgány státní správy a samosprávy' soudy
a dalšími právnick1imi a ffzickými osobami,

b) po předchozím souhlasu předsednictvaizemni skupiny podepisuje smlouvy, dohody a další
důležité dokumenty tykajici se územní skupiny,

c) svolává, zahquje a končí výroční členskou schůzi a členskou schůzi územní skupiny,
kterým také předsedá, Ťídí činnost územní skupiny a předsedá jednání předsednictva
uzemní skupiny,

d) má podpisové právo k bankovním účtum izemni skupiny a kontroluje dodrŽování rozpoětu,
e) navrhuje provedení kontrol revizní komisi uzemní skupiny,
f) je správcem dat obsažených v evidenci členů irzemnt skupiny a
g) iďormuje předsednictvo územní skupiny o své činnosti a rozhodnutích ve vnějších

vrtazich.

(3) Sekretař Ízemnt skupiny

a) zastupuje vedoucího tyemni skupiny v p|ném rozsahu působnosti a pravomocí
v případech kdy vedoucí nemůŽe funkci vykonávat nebo z jeho pověření,

b) dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem územní skupiny a členskou ziíkladnou
a odpovídá za řešení člens{ých otinek,

c) předkládá předsednictvu územní skupiny přihlašky nových členů k rozhodnutí o přijetí,
d) podílí se na jednaní s dďšími právnick;ými a fyzichými osobami, orgiíny statní správy

a Samosprávy na daném teritoriu, připravuje a organizuje jednání kvzavírártt smluv
a dohod týkajících se činnosti územní skupiny,

e) vede evidenci uzavŤených smluv a dohod a dďších důleŽiých písemností územní skupiny,
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f) je zpracovatelem dat evidence členů územnískupiny a odpovídá za sprá!,rÍ.a oXua",r,put l'
členů ízemní skupiny, 
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g) mápodpisovéprávokbankovnímúčtům územnískupinya 
---*. 

---2
h) působí v oblasti veřejné prezentaceinemní skupiny.

(4) Pokladník územní skupiny

a) vede účetnictví ivemni skupiny,
b) je pověřen evidencí apéč:i o majetek trzsmni skupiny a provádí jeho inventarizaci,
c) je odpověďný zavčasné ařádné vyričtovrání všech finančních operací azaptovedení plateb

ve stanovených lhůtách,
d) dbá o řádné odvody příspěvků pro předsednictvo sekce, objednává a distribuuje členské

znánky,
e) odpovídá za zpracovrání ročního daňového pŤiznéní a případný odvod daně finančnímu

úřadu,
f) zpracovává roční zprávu o hospodďení, kÍerou předkládá předsednictvu územní skupiny

a qýroční ělenské schůzi územní skupiny,
g) zajišťuje nríkup či 'r'.foobu materiálů potřebných pro činnost uzemní skupiny a zajišťuje

materiální podmínky pro jednání a činnost předsednicýatzemni skupiny a
h) má podpisové právo k bankovním úětům ilzemrn skupiny.

(5) Členové předsednictva tzrcmnt skupiny plní úkoly předsednicfua v oblastech
vymezených předsednictvem územní skupiny.

CLANEK 11
REVIZNÍ KOMISE ÚznnnNÍ SKUPINY

(1) Revizní komise ,(zemní skupiny je kontrolním orgánem vyroční členské schůze
uzemní skupiny pro všechny oblasti činnosti tz;emnt skupiny. Pro její činnost se přiměřeně
použije statut rcvízní komise sekce.

(2) Revizní komise tlzemrtt skupiny se skládá z předsedy a dvou členů, kteří jsou voleni
ýroční členskou schůzí tnemnl, skupiny; její mandát končí zvolením nové revizní komise.
Předseda a členové rcvizni komise mají právo účastnit se zasediíní předsednictva územní skupiny
s hlasem poradním.

CLAI\EK T2
JEDNACÍ ŘÁo sEKCE čnsxÉ REPUBLIKY

Jednací řád, vzor přihlášky za ěIena sdruŽení a hlášenka zmén evidenčních údajů člena
sdružení jsou uvedeny v příloze č.2,3 a 4 těchto stanov.
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CLANEK 13
Čr,nNsrvÍ

oddíl 1
Druhy členství

(1) Druhy členství se vymezují jako členství

a) řádné'
b) čestné,
c) přidružené.

odďíI2
Ř.eonc členství

(1) Rádným členem sekce České republiky můŽe b;it:

a) příslušník Policie České republiky a byva|ý příslušník Policie České republiky, jehož
služební poměr neskončil z důvodu spáchaní úmyslného trestného činu,

b) shaŽník obecní policie, jehoŽ pracovní poměr strážníka trvá nejméně 3 roky,
c) zaměstnanec v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školrám

Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, jehož pracovní poměr k těmto
organizačním složkrím státu trvá nejméně tři roky, a byvalý zaměstnanec uvedených
organizaěních složek stiítu, pokud jeho členství trvalo před skončením pracovního poměru.

(2) Rádné členství vztuká kprvnímu dni kďendářního měsíce, kteqý následuje po dni
vyslovení souhlasu se vznikem členství předsednictvem územní skupiny.

(3) o přijetí za ě|ena roáoduje předsednictvo územní skupiny na neveřejném zasedání.
Přijetí můŽe b;it odmítnuto ibez uvedení důvodů.

oddíl 3
čestné a přidružené členství

(1) Čestné členství můŽe příznatpředsednictvo sekce z vlastního podnětu nebo na návrh
uzemni skupiny členům IPA, kÍeří mají zvláštní zásluhy o sdruŽení.

(2) Přidružené členství můŽe pŤiznat předsednictvo sekce příslušníku policie jiného
státu, v němŽ nent zÍízena niírodní sekce IPA. PřidruŽené členství končí dnem za|ožení nrírodní
sekce IPA.

oddíl 4
Čtenslcý prukaz

(1) Členství v sekci České republiky je prokazovráno členským průkazem, jehoŽ tiskopis
je vydávrán v jazyce anglickém, francouzském a německém mezinarodním předsednictvem IPA.
PÍí árátě členského prukazu je nutno ihned uvědomit příslušnou územnl skupinu a zaŽáďat
o vyhotovení duplikátu.

(2) Členský prukaz je platrrý jen s příspěvkovou známkou na daný kalendrířní rok.

(3) Členský prukaz je majetkem sdruŽení. Při ukončení členství je člen povinen členský
prukaz vrátit uzemnt skupině.
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ČI.,ÁNnr 1,4
zÁnrr Čr,nNsrvÍ

oddíl 1
Způsoby zániku řádného členstvi

1t; Řadne členství zanká

a) vystoupením,
b)zrušením,
c) vyloučením,
d)úmrtím.

oddíl2
Vystoupení člena

Člen má právo vystoupit ze sekce České republiky nazák\aďé písemné Žádosti' ato ibez
uvedení důvodů. Člen, kteqý vystoupilze sekce České republiky, může byt opětovně přijat porrze
se souhlasem předsednictva sekce na návrh irz;emru skupiny.

oddíl 3
Zrušení členství

(1) Předsednictvo územní skupiny zruší členství, jestliže člen

a) neuhradí členský příspěvek do 1. března kďendářního roku,
b)byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,
c) neplní povinnosti uvedené v čl. 15 odst. 2, nebo jeho
d)služební nebo pracovní poměr skončil ze sankčních důvodů.

(2) opětovné přijetí člena, jehož členství bylo zrušeno podle odst. 1 písm. a) je možné
porrze se souhlasem předsednictva sekce České republiky na návrh uzemní skupiny.

(3) opětovné přijetí člen4 jehož členství bylo zrušeno podle odst. 1 písm. b), c) a d)'
není moŽrré.

oddíl 4
Vyloučení člena

(1) Člen sdruŽení bude vyloučen, jestliže závažným způsobem poškodil dobré jméno
sekce České republiky' úmyslně porušil stanovy sekce České republiky, jednací řád nebo zásaďy
hospodďení sekce České republiky, anebo neplní usnesení orgánů sekce České republiky.

(2) Vylučovaciřízeri zahajuje předsednictvo sekce na návrh revizní komise sekce, nebo
předsednictvo územní skupiny na náwh reúzní komise územní skupiny; posfup při vylučovacím
Ťízení je uveden v jednacím řádu sekce České republiky.

(3) Funkcionář sekce České republiky nebo územní skupiny a delegát kongresu, proti
němuŽ je vedeno vylučovací íizern, nesmí po dobu tohoto řízeru vykonávat svou funkci.

(4) opětovné přijetí vyloučeného člena není možné.
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Čl,ÁNnx 15
pnÁva A PovINNosTI čr,nNa

(t) Čten má právo

a) podílet se na akcích a činnosti sekce České republiky,
b) poživat výhody plynoucí z členství v IPA,
c) účastnit se jednání členských schůzí a veřejných jednání orgánů sekceČeské republiky

a'(nemnich skupin,
d) podávat návthy,vznášet dotazy a stíŽnosti,
e) volit a byt volen do orgánů sekce České republiky,
f) přestoupit do jiné územní skupiny a
g) prokazovat se členským průkazem, nosit členský odznak a propůjěenávyznanenání.

(2) Člen je povinen

a) dodržovat stanovy sekce České republiky, jednací řád sekce České republiky a usnesení
orgánů sekce České republiky,

b) aktivně se podílet na plnění úkolů směřujících k dosaŽení cílů sekce České republiky,
c) zďržet se jednaní poškozujícího dobré jméno azájmy IPA,
d) úěastnit se členských schůzí,
e) informovat o svých aktivitách ve věcech souvisejících s ěinností IPA předsednictvo

,Územní skupiny,
f) zaplatit do stanoveného termínu členský příspěvek a
g) neprodleně hlásit předsednictvu sekce cestou předsednictva územní skupiny změnu

osobních údajů obsažených v přihlášce za č|ena a skutečnosti zakládající důvod pro
zrušení členství.

ČI,ÁNnx 1,6
Čr-,nNsrÝ pŘÍspnvnr

(1) Výši členského příspěvku a podíl' který připadne sekci České republiky' stanoví
kongres. Při stanovení výše příspěvku se vychází zreá|ných možností a z úrovně příspěvků
v jiných zemích.

I
1

(2) Roční členský příspěvek činí nejméně 600 Kě.
republiky, činí 200 Kč.

(3) Členský příspěvek je placen ročně' Platí se do
členských pří spěvků o dpovídaj í uzemni skupiny.

Podíl, kteý připadne sekci České

|'března kaŽdého roku. Za vÝběr

člÁNBr n
zÁsaoy HosPoDaŘnNÍ

(1) Sekce Ceské republiky a uzemni skupiny hospodaří samostatně a na sobě
navzájem nezávisle. Případné schodky na jejich majetku ne|ze vzájemně vyrovnávat nebo za
ně poskytovat záruky;jejich ruěení je omezeno výhradně jejich majetkem.
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ČlÁNnr 19
zÁvĚnnČNÁ UsTA|[ovrNÍ

(1) Členswí zaměstnanců Ministerstva vnitra a orgarizačních složek státu

k plnění jeho úkolů trvrá" pokud vzniklo přede dnem účinnosti těchto stanov.
(2) Týo stano.'y 3'o,' úěinné á.'"* schválení VII. kongresem sekce České

konaném v ostravě ve dnech 29.9. _2.l0.20tt.

-. . .--, ."---\
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(2) Jakékoliv vlastní podnikání, či podnikání prostřednictvi* p.ar!,odovlffini'tto9j
provozuji podnikatelskou činnóst, je vyloučeno. Získávat a hromadit majetefu,rt pri1iútné'.pouzl' , ' : - " t "

pro vlastní ěinnost IPA. orgríny sdružeď mohou vytvrířet materiální a finančň(e."a*inny.w)Že
nq ňinnnqt cílntžení Prostřerlkv sdnlžení směií b.Ít oouŽíviánv Douze v souladu se žněním.stáíov.na ěinnost sdruŽení. Prostředky sdružení smějí být pouŽívrány pouze v souladu se

(3) Příjmy sekce České republiky a územních skupin tvoří:
a) ělenské příspěvky,
b) nevyuŽité příjmy ze sportovních, a kulturních akcí,
c) výnosy ziIuertnich reklam právnických a ffzických osob, v publikacích a tiskovinách

sdruŽení'
d) prostředky získané na podkladě smluvních ujednání s fuzickou nebo právnickou osobou

(dríle jen ''sponzorský d*''),
e) dotace.

(4) Činnost členů pro IPA je dobrovolná a není za ni poskyována odměna. Nezbýné

administrativní a jiné úkony mohou bý zajišťovány prosďednicfuím osob, které nejsou členy

IPA.
(5) Po uplynutí účetrrího roku se vypracuje vyričtovríní, s nímŽ vysloví souhlas nejméně

dva ělenové příslušne revínú komise.
(6) Sekce České republiky spravuje ,,Sociální fond*. Podmínky pro hospodaření s tímto

fondem stanoví Jednací řád sekce České republiky. Kongres a předsednictvo sekce můŽe v

případě potřeby roáodnout o zaLožení dďších neziskoqých účelových fondů.
(7) Sekce České republiky a územní skupiny jsou zaregistrovány u příslušného

finančního uřadu a podávají roční daňová pŤiznánt. Za správu majetku a financí odpovídají

určení funkcionáři organů IPA.

ČI,ÁNnr 18
LIKVIDACE SEKCE

V případě rozpuštění sdruŽení jsou likvidátory ptezident sekce a pokladník, v případě územních

skupin vedoucí a pokladník územní skupiny, po předchozím projednání s předsednictvem sekce.

ňízených

republiky



Příloha č. 1
Stanov International Police Association, sekce České republiky

STATUT REVIZI{I KOMISE
[nternational Police Association sekce české republiky

Č|ánek 1
Zák|adní ustanovení

(1) Revizní komise je kontrolním orgiínem Intemational Police Association sekce České
republiky pro všechny oblasti činností Intemational Police Association sekce České republiky
a územních skupin.

Článek 2
Způsob ustavení, odpovědnost

(1) Revizní komise je volena kongresem International Police Association sekce České
republiky (dále jen ,,kongresoo) na dobu tří let a uřaduje až do zvolení nové revizní komise.
Skládá se z předsedy a čtyřech členů.

(2) Předsedu a členy revizní komise volí kongres na dobu tří let a úřaduje až do zvolení
nové revizní komise.

(3) Zpráva o činnosti revizní komise je předkládána kongresu a roční 4práw
shromáždění vedoucích územních skupin.

' (4) Revizní komise je nezávis|á na orgánech International Police Association sekce
Ceské republiky, je odpovědna pouze kongresu a odvoliání proti jejímu rozhodnutí je moŽné
pouze ke kongresu.

(5) Předseda i členové rcvizrli komise mají právo účastnit se veškerého jednríní
předsednictva lnternational Police Association sekce České republiky (dále jen ,,předseánictvo
sekce..) s hlasem poradním.

(6) V případě, kdy by počet členů revizní komise klesl pod tři' je možné shromažděním
vedoucích územních skupin na náwh předsednictva sekce revizni komisi doplnit na příslušný
poěet.

článek 3
Působnost

(1) Revizní komise je oprávněna požadovat od předsednictva sekce a územní skupiny
informace vztahující se k předměfu kontroly.

(2) Předsednictvo sekce i předsednictva jednotlivých územních skupin jsou povinny bez
zbytečného odkladu oznámit revizni komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné
důsledky pro sdruŽení a jeho jednotlivé členy.
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(3) Reviztí komise řeší stíŽtosti, připomínky a spory členů International Police
Association sekce České republiky a provrídí kontrolu na niíwh opnívněného člena předsednictva
sekce.

(4)Čtenové revizní komise provrádějí kontrolrrí činnost minim.álně ve dvojicích.
o ýsledcích podrívají písemnou zpravv ktená je pouáta pro v}.pÍÍlcovrárrí rcční zptávy, případně
pro zjednání nípravy.

(5) v případě odbomé niíročnosti, je reviní komise opnívněna případ zadat
k odbornému posouzení znalci v příslušném oboru. Tuto skutečnost je povinna ozrútmit
předsednictvu sekce.



Příloha č. 2
Stanov International Police Association, sekce České republiky

JEDNACÍ ŘÁu
International Police Association

sekce Ceské republiky

čast první
Úvodní ustanovení

$1
Jednací řád Intemational Police Association sekce České republiky (dále jen ,'sekce

České republiky..) upravuje jedniání všech orgánů sekce České republiky.

Če.t druhá
Pravidla pro svo|ávání zasedání orgánů sekce České republiky

$2
Pravidla pro shrom ažď ováni

(1) Delegáti kongresu sekce České republiky jsou zviíni generálním sekretiířem sekce
České republiky (dále jen ,,generální sekretď..) osobní pozviínkou nejméně osm týdnů přede
dnem konání kongresu sekce České republiky (dále jen,,kongres..).

(2) Účastníci shromáŽdění vedoucích územních skupin jsou zvéni generálním
sekretářem osobní pozviínkou nejméně čtyři týdny přede dnem konání shromaždění.

(3) Účastníci výroční členské schůze (členské schůze) jsou svolríni sekretářem územn
skupiny písemnou pozviínkou nejméně dva týdny přede dnem konríní schůze.

(4) Pozvanka na zasedríní dalších organů sekce České republiky, jeŽ jsou předem
stanovena pravidelnými termíny, se účastníkům nezasi|á, není-li to nezbytrrě nutné.

(5) Písemná pománka musí obsahovat

a) místo, dafum a čas koniání shromiíŽdění,
b) program nebo hlawítémajeďnáni,
c) jedná li se o volební shromáždění, i tuto skutečnost a
d) dokumentaci k projednávaným věcem včetně nawŽených změn, jedná-li se o pozvánku na

kongres.

(6) o každém shromríždění se vyhotoví protokol, kteď musí obsahovat:

a\ začátek a konec shromríždění'
b) prezenční listinu účastníků'
c) doslovné znění podaných návrhů se jménem nawhovatele,
d) znění zachycující obsah diskusních příspěvků k náwhům,
e) doslovné něru přijatých návrhů s výsledky hlasování,
f) doslovné zněn usneseď shromážděď s výsledky hlasoviíní a
g) správnost protokolu ověřuje předsedající svým podpisem.
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(7) S protokolem má právo sezniímit se každý účastník oprárměný hlasovat. Tento
úěastník můŽe proti formulacím zjištěným v protokolu podat niímitku, jestliŽe se jedná o zápis
jeho vystoupení. Nrámitka musí byt podrína písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámení se
s protokolem předsedajícímu shromráždění, kter,ý o niímitce roáodne.

Ča.t třetí
Jednání kongresu

$3
(1) Jednrání kongresu předsedá prezident sekce České republiky (dále jen ,,prezident

sekce..) nebo viceprezidenti sekce České republiky (dríle jen ,,viceprezident seŘce..) v pořadí
stanoveném prezidentem sekce. Předsedající po zahájení jedntíní konstafuje, zda kongres je
usnášení schopný.

(2) Jestliže kongres je usnášení schopný, seznární předsedající účastníky kongresu
s programem jednrání a požádá delegáty kongresu o případné náwhy na zrněnu nebo doplněď
programu jednání. Pokud je takovy náwh podán' hlasuje se nejprve o náwhu a teprve poté o
programu.

(3) JestliŽe kongres není usnášení schopný předsedající jednríní kongresu

a) přeruší do doby dosažení nápravy nebo
b) ukončí, nelze-li dosiáhnout nápravy.

(4) Jednrání kongresu, které bylo ukončeno podle odstavce 3 písmena b),Ize ihned
opětovně svolat a považovat za usnášeď schopné dle pravidl4 že poěet přítomných představuje
počet řádně pozvaných. Pro přijetí usnesení jednání kongresu je zapotřebí tří čtvrtin hlasů.

(5) Schválený proglam jedntíní kongresu lze během jednríní rozšiřovat jen výjimečně.
Předsedající dá bez rozpÍaw hlasovat o rozšíření progÍamu kongresu, požádá li o to nejméně
jedna třetina delegátů.

(6) Předsedající dále přednese návrh kandidátů na členy náwhové komise pro
přípravu usnesení kongresu a požádá o případné jiné návrhy. Pokud je takovy návrh podán,
zařadí nově navrhovaného kandidáta na volební listinu a nechá hlasovat o jednotlivých členech
návrhové komise. Členem se stiívají první tři navrhovaní dle obdrženého po8tu hlasů.

(7) Jedná-li se o kongres, najehoŽ programujsou volby, předsedající přednese návrh
kandidátů na členy volební komise; pro dďší postup platí ustanovení odstavce 4.

(8) Předsedající poté oznétmí jména zapisovatelů a přikročí k projednávání bodů
schváleného progÍamu.

$4
(1) Projednávanou věc uvede zpravid|a předkladatel návrhu.

(2) Předsedajici zahájí po vystoupení předkladatele diskusi. Nejprve se koná diskuse
všeobecná a poté diskuse podrobná. Během všeobecné diskuse lze podat náwh na odročení nebo
zamítnutí projednávané věci a náwh jiné předlohy. Během podrobné diskuse lze podat náwhy
pozměňovací, náwh na odročení nebo zamítnuti.



a)

(3) Delegáti se hlásí do diskuse písemně pÍed zahájením jedniání u generálního
sekretáře, nebo vpruběhu jednrání u předsedajicího až do ukončení diskuse. Delegáti se mohou
do diskuse přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost.

(4) Předsedající oznátmi píi zahájení diskuse přihlášené řečníky. Slovo jim uděluje
v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili' a poté udělí slovo ostatním pírhlašeným. Předkladateli
udělí slovo kdykoli o to požádá. Při udělování slova upozorní předsedající dalšího řeěníka na to,
že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout ten' komu jej předsedající udělí.

(5) Chce-li se diskuse zúčastnitpředsedající, předá Ťízeni schůze.

$s
(l) Kongres se může k projednávanému bodu usnést na omezení řečnické doby' která

nesmí byt delší než deset minut. omezení se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího
kongresu.

(2) Kongres se můŽe usnést, že ktéŽe věci může delegát vystoupit nejvýše dvakrát.
Omezeni se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího kongresu.

(3) Delegát musí mluvit k projednávané věci. odchyluje li se od ní nebo překročí-li
stanovenou řečnickou lhůtu, předsedající na to delegáta upozorní a wZNe jej, aby mluvil
k projednávané věci. Nevedlo li dvojí upozornění k nápravě, slovo mu odejme. Jinak nesmí bý
diskutuj ící nikým přerušoviín.

$6
(l) Delegát můŽe vdiskusi podávat kprojednávané věci návrhy' znichž musí bý

ňejmé, na čem se má kongres usnést. Předsedající můŽe požádat delegát4 aby svůj návrh
zpřesnil nebo jej předložil písemně. Může se jednat o návrh

a) na odročení, kte4ým delegát navrhuje, aby projednávaná věc nebyla rozhodnuta ihned, ale
aby se o ní jednalo buď v době pozdější, vyjádřené buď wčitým časovým údajem, anebo
podmínkou, která musí bý nejprve splněn4 anebo době blíŽe neurčené; k tomuto návrhu
|ze podávat pozměňovací návrhy tykající se lhůty odročení nebo podmínky, která mábý
splněna před projednávánim návrhu,

b) na zamítnutí, jehož důsledkem je to, že projednávaný návrh již nebude předmětem diskuse
ani hlasovrání; k tomuto náwhu nelze podávat pozměňovací návrhy,

c)jiné předlohy; je-li předloženo vtéže věci několik předloh, rozhodne kongres, kterou
předlohu bude projednávat. Pokud však projednávaná předloha ve znění pozměňovacích
návrhů není přijata' lze navrhnout, aby se projednávala dďší předloha z předloh dříve
zatnitnllých, nebo

d) pozměňovací' kterým se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé črísti původního návrhu.

(2) Jestliže je v rozpravě přednesen náwh pozměňovací' můŽe předsedající přerušit na
žádost předkladatele projednávané předlohy projednávání věci až do doby, kdy tento k
přednesenému pozměňovacímu náwhu zaujme stanovisko. Souěasně může předsedající určit
lhůtu k zaujeti takového stanoviska.

$7
Předkladatel může vzít svůj náwh zpět do ukončení diskuse. Poté může vzít svůj náwh

zpět pouze se souhlasem kongresu.



$8
(l) Předsedající diskusi ukončí, nejsou.li do diskuse přihlášeni další řečníci.
(2) Po ukončení diskuse udělí předsedající závěreěné slovo předkladateli. Předkladatel

se můŽe závěrečného slova vzdát.

$e
Prezidenfu sekce, viceprezidentum sekce a generálnímu sekretiíři se udělí mimo pořadí

slovo, kdykoli o to poŽádají.

Cást čtvrtá
Hlasování kongresu

$10
(1) Kongres roňoduje o každém náwhu hlasováním. Hlasovríní řídí předsedající

kongresu. Je povinen upozornit delegáty kongresu, Že bude přikročeno k hlasování.

(2) Předsedající kongresu dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti náwhu.

(3) Kongres je způsobilý se usnášet za přitomnosti nejméně dvou třetin pozvaných
delegátu.

(4) K platnému usnesení kongresu je fieba souhlasu nadpoloviění většiny přítomných
delegátu, není -li stanoveno jinak.

$ 11
(l) Po ukončení diskuse omÉtmi předkladatel, vjakém pořadí se bude o náwzích

hlasovat. Hlasuje se postupně o náwhu

a) na odročení,
b) nazanítrrutí,
c) jiné předlohy a
d) pozměňovacím.

Jestliže jednotlivé náwhy podďo současně více delegáfu, hlasuje se o nich vpořadí, vjakém
byly předloženy.

(2) Před hlasoviáním předsedající zopakuje přesné zněru náwhu, pokud nebylo
delegátům předáno jeho písemné vyhotovení. Předkladatel předlohy může upozornit na
souvislost s jinými návrhy.

(3) VylučujeJi přijatý náwh další náwh, o tomto dalším náwhu se již nehlasuje.

$12
Způsoby hlasování

Kongres hlasuje veřejně nebo tajně. Způsob hlasování, není li stantoveno jinak, nawhne
předsedaj ící kongresu.



5

$  13

Veřejné hlasování

(1) Veřejně se hlasuje zdviŽením ruky.

(2) Výsledky takového hlasování zjišt'ují skrufuítoři, které urěí předsedající.

(3) Při veřejném hlasování podle jmen se čtou delegáti v abecedním pořadí. Vyvolaný
delegát se vysloví ,,pro návrh.. nebo ,,proti návrhu.., a zdržuje-|i se hlasoviání' řekne ,,zďržuji se,,.
Předsedající každou odpověď opakuje. Jiný projev delegáta se považuje zazdržeru se hlasování.

$14
Tajné hlasování

(1) Tajně se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

(2) Za počet přítomných delegátu při tajném hlasoviíní se povaŽuje počet vydaných
hlasovacích lístků.

$ls
Výsledky hlasování

(1) Předsedající vyhlásí ýsledek hlasování tak, že sdělí poěet přítomných delegátu,
počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zdaby| návrh přijat.

(2) Je-li ýsledek veřejného hlasoviání zce|a ňejmý' není třeba zjišťovat přesné počty
hlasů. To neplatí, požaduje-li bý i jediný delegát, aby bylo postupováno podle odstavce l.

(3) Každý delegát může vznést při hlasovrání nebo bezprostředně po něm nrímitku proti
průběhu nebo výsledku hlasování. o přijetí námitky roáodne kongres bez diskuse. Vyhoví-li
kongres námitce, musí se hlasování opakovat.

Ča't pátáL
Volby do orgánů sekce České republiky

$16

(1) organizaci voleb zajišťuje volební komise zvo|ená na volebním shromáŽdění
v počtu nejméně 3 ělenů.

(2) Nawhovat kandidáty na prezidenta sekce, prvního viceprezidenta sekce,
viceprezidenta sekce, generálního sekretáře, asistenta generálního sekretiíře, pokladníka a člena
předsednictva sekce České republiky je oprávněno odstupující předsednictvo sekce České
republiky a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsan;ým všemi jeho členy.

(3) Náwhy kandidátu se předkládají předsednictvu sekce České republiky nejpozději
sedmdesáty den přede dnem zahájení kongresu. Na později předložené návrhy není briín ňetel.

(4) Před zahájením volby zkontroluje volební komise, zda jsou připraveny ověřené
volební lístky s předtištěnými jmény kandidátů. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích
uvedena v abecedním pořadí.

(5) Volba se koná nejqiše ve dvou kolech.

(6) Volbu lze uskutečnit, byly-li hlasovací lístky vydríny v každém kole ďespoň
polovině delegátu.
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(7) Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku wjánÍí souhlas s jedním z kandidátů tím,
Že přeškrtne jména ostatních kandidátu.

(8) V místnosti, v níž se sčítají H*y, mohou být přítomni pouze členové volební
komise; další osoby mohou být přítomny jen s jejím souh]asem.

(9) Neplatný je hlasovací lístek' kteý nemá ná]ežitosti uvedené v odstavci 4 a 7 této
části. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístkq roáodne o ní volební komise, která
to poznamená v zápise o ýsledku hlasování.

$17
Volba funkcionářů orgánů sekce české republiky

(1) V prvém kole je zvolen kandidát, ktery získal nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátu.

(2) Nezíská-Ii žádný z kandidátu nadpoloviění většinu hlasů přítomných delegátu, koná
se drutré kolo volby.

(3) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet
hlasů. Je-li více kandidátů na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého
kola všichni takoví kandidáti'

(4) Ve druhém kole je zvolen kandidát kteý získá nejvyšší počet hlasů přítomných
delegátů. Dojde li k rovnosti hlasů ve druhém kole volby, rozhoduje hlas předsedajícího.

(5) o qýsledku hlasování každého kola volby se sepíše zápis, kÍeý podepíší všichni
ělenové volební komise. V zápise o hlasování se uvede

a) počet vydaných hlasovacích lístků,
b) poěet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,
c) počet neodevzdaných hlasovacích lístků,
d) počet platn.ých hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty a
e) konstatovríní o zxoLeru nebo nezvolení kandidáta.

(6) Předseda volební komise oznámi kongresu ýsledky kaŽdého kola voleb s uvedením
údajů obsažených v odstavci 5.

$18
Volba revuníkomise sekce české repub|iky

(1) Nawhovat kandidáty na předsedu revizní komise a členy revizní komise sekce
České republiky (dále jen ,,revizni komise..) oprávněno odstupující předsednictvo sekce České
republiky a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsan;ým všemi jeho členy.

(2) Náwhy kandidátů se předkládají předsednictvu České republiky nejpozději
sedmdesátý den přede dnem zabájent kongresu. Na později předloŽené návrhy není brán zřetel.

(3) Předsedu revizni komise volí kongres způsobem uveden;ým v $ 17.

(4) Členy revizní komise volí kongres na spoleěné kandidrítce veřejným hlasováním.
Jsou.li nawŽeni více neŽ čtyři kandidáti' volí je kongres tajnou volbou tak' že kaŽdý delegát
o značí podtržením čtyři kandidáty.

(5) Členem revizníkomise se stanou čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.

(6) Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

(7) Při vyhlrášení ýsledků hlasování se postupuje podle $ 17 odstavec 5 a 6.
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$ le
Po projednání všech bodů programu kongresu a přijetí usnesení kongresu, předsedající

kongres ukončí.

$20

(1) o jednání kongresu se vyhotoví protokol, kter;ý musí obsahovat

a) údaj o začátku a konci kongresu,
b) prezenční listinu delegátů,
c) doslovné mĚní podaných návrhů se jménem nawhovatele,
d) znéní zachycující obsah diskusních příspěvků k návrhům,
e) doslovné zněnt přijaých návrhů s výsledky hlasoviíní,
f) doslovné znént usnesení kongresu s qisledky hlasování a
g) ověření správnosti protokolu podpisem předsedaj ícího.

(2) S protokolem má právo seznámit se každý delegát oprávněný hlasovat. Tento
delegát můŽe proti formulacím zjištěným v protokolu podat niímitku, jestliŽe se jedná o zápis
jeho vystoupení. Nrámitka musí bý podána písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámení se
s protokolem prezidentovi sekce, kteý o nrímitce roáodne.

ča.t šestá

$21
Ustanovení častí dvě ažpětplatí přiměřeně i pro výroční členské schůze a členské schůze

územních skupin a volbu jejich vykonných orgrínů a revizních komisí.

Če.t sedmá
Postup při přijetío ocenění a vyloučení č|ena

s22
Přijímání člena

Q) ŽadateI o členství ve sdružení podává přihlášku na předepsaném tiskopisu místně
příslušné územní skupině, dle bydliště nebo služebďho zařazeni, spolu se dvěma fotograÍiemi
formátu 3,5x4,5 cm a úhradou členského příspěvku. Tiskopis po vyplnění osobních údajů
podléhá zikonné ochraně. Tiskopis přihlášky je uveden v příloze č. 3 Stanov International Police
Association sekce České republiky.

(2) Vedoucí íuemní skupiny, případně v jeho zastoupení sekretríř či pokladník, ověří
uvedené osobní údaje a předloží k projednání přihlášku předsednictvu uzemní skupiny.
Zaověteru správnosti osobních údajů žadatele jsou vyjmenovaní funkcionáři osobně odpovědni.

(3) Předsednictvo územní skupiny přijímá nového člena usnesením. S přijetím musí
vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny všech členů předsednictva.

(a) JeJi přijat nový člen, postoupí předsednictvo tzcmrtt skupiny přihlášku se dvěma
fotografiemi generálnímu sekretáři, který ělena zaeviduje a vystaví ělenský průkaz.
Předsednictvo územní skupiny provede souěasně odvod z členského příspěvku.
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(5) Změnu osobních údajů oznámí člen předsednictvu České republiky prostřednictvím
předsednictra ízemnt skupiny na předepsaném tiskopise. Tiskopis je uveden v pÍíIoze Ó. 4
Stanov lnternational Police Association sekce České republiky.

$23
Vyloučení člena

(1) o lryloučení člena rozhoduje předsednictvo České republiky' které zahájí
vylučovací řizeni na nejbližším zasedání následujícím po předložení návrhu na vyloučení člena.
Ke zjištění skutkových okolností jednrání člena určí nejméně dva ,,vyšetřovatele.. z řad vedoucích
územních skupin.

(2) Vyšetřovatelem nesmí byt vedouciilzemnt skupiny' znižvzešelpodnět k vyloučeď
nebo v niž je vylučovaný člen evidovrán a člen předsednictva sekce Ceské republiky.

(3) orgarry České republiky i jednotliví členové územních skupin jsou povinni předloŽit
vyšetřovatelům materiáLy ďtiežité pro objasnění věci a podat nezbytná vysvětlení.

(4) Předsednictvo České republiky rozhodne nazákladé písemné zpráw vyšetřovatelů o
zastaveni vylučovacího řízení, nebo o vylouěení člena. Rozhodnutí o zastavení vylučovacího
řízent nebo o vyloučení člena se doručí vylučovanému členu a orgiínu, kteý dal k vylučovacímu
Íízeru podnět.

(5) Ustanovení odstavce I až 4 p|atí přiměřeně i pro předsednictvo územní skupiny
s tím' že ke zjištění skutkoqých okolností jednáď člena určí předsednictvo územní skupiny
nejméně dva ,'vyšetřovatele.. z řad členů ilzemní skupiny. Vyloučený předsednictvem územní
skupiny má právo odvolat se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení
k předsednictvu sekce České republiky. Rozhodnutí předsednictva sekce České republiky je
konečné.

524
oceňování členů

(1) o ocenění člena rozhoduje předsednictvo sekce České republiky na základě
písemnóho náwhu iurcmru skupiny nebo předsednictva sekce České republiky. oceněním člena
se rozumí udělení věcného daru nebo propůjčení vyznamenání.

(2) Věcný dar může byt udělen členu

a) za aktivni a angůovanou činnost v International Police Association v trvání nejméně deset
let.

b) za qfkon funkce v orgiínech n sekce České republiky nebo v orgánech izemnl skupiny'
nebo

c) kteý ýznamným činem přispěl k dobrému jménu lntemationď Police Association.

(3) Vyznameniíní ,,Sříbmý odznak Intemational Police Association sekce České
republiky.. můŽe bý udělen za

a) dvacet let aktivního členství v InternationalPolice Association,
b) aktivní qýkon funkce po tři volební období v orgiánech sekce České republiky nebo

orgánech tzcmnt skupiny, nebo
c) za dlouhodobé zásluhy o rozvoj sekce České republiky.

(4) Vyznamenrání ,,Z|aw odznak lnternational Police Association sekce České
republiky.. můŽe bý udělen
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a) členům, kteří současně splňují dvě podmínky stanovené pro udělení vyznamenání podle
odstavce 3,

b) za třicet let aktivního členství v Internationď Police Association nebo
c) za aktivní qýkon funkce po pět volebních období v orgiínech sekce České republiky.

(5) Návrh na udělení ocenění kromě osobních údajů člena musí obsahovat téŽ uvedení
data přijetí za ě|ena, popřípadě uvedení doby trvrání výkonu funkce v orgánu lnternational Police
Association. Návrhy dle odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. c) a odstavce 4 písm. c) musí bý
podrobně zdůvodněny.

Čast osmá
Rozpočet a hospodďení

$2s
(1) Rozpočet účetních jednotek v riámci sekce České republiky je veden v souladu

s právními předpisy. Pokladní hotovost je omezena částkou 30 000 Kč. ostďní finanční
prostředky jsou uloženy na účtu u peněžního ústavu. Pro manipulaci s úětem jsou nutné dva
podpisy oprávněných osob. Výjimku tvoří drobná provozní Vydání z pokladní hotovosti.

(2) Pokladní hotovost účetní jednotky \ze navýšit zdůvodu finančního zabezpečení
významné akce. Navýšení lze provést čtrnáct dnů přede dnem konání výmamné akce a
vytičtovrání a obnovení stanovené pokladní hotovosti musí bý provedeno do sedmi dnů po
konání akce.

š26
Dispoziční právo k účtům

(1) Dispoziční právo k účtům předsednictva sekce České republiky mají:

a) prezident sekce,
b) generální sekretář a
c) pokladník.

(2) Dispoziční právo k účtum iz;emru skupiny mají:

a) vedoucí,
b) sekretař a
c) pokladník.

(3) Uplatnění dispozičního práva k účtum je podmíněno podpisem dvou oprávněných
funkcionffi.

s27
Pravomoc při nakládání s majetkem

(1) Prezident sekce a vedoucí izemnt skupiny jsou oprárměni schválit jednoránoý

ýdaj do výše 10 000 Kč.

(2) Předsednictvo sekce České republiky a předsednictvo územní
oprávněny schválit jednorázoý vydaj až do vyše majetku tohoto orgánu.

(3) Smluvní závazky přijímané statutámími zásfupci orgánů České
omezeny ručením do vyše jměď tohoto orgiínu. Při smlouvách překračujících

skupiny jsou

republiky jsou
kmenové jmění
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tohoto orgánu, musí bý smluvní parbrer na toto ustanovení písemně upozoměn, aby tím byly
vyloučeny případné sankce dle obchodního zákoníku.

$28
Účetní administrativa

Úoetni doklady a peněžni deník se ukládají na dobu stanovenou platnými právními
předpisy o vedení účetnictví. Za jejichuloŽení a archivaci odpovídá pokladník.

$2e
Cestovní náhrady

(1) Člen sdruŽení vyslaný orgánem sekce České republiky na služební cestu k plnění
úkolů orgtánu sekce České republiky má nárok na náhradu jízdruchvýdajů, zqýšených výdajů na
stravov:ání, výdajů na ubytovrání a nutných vedlejších výdajů.

(2) Pro stanovení ýše náhrad cestovních výdajů se použijí právní předpisy platné pro
příslušníky Policie České republiky.

(3) o vyslaní na služební cestu rozhoduje svým usnesením předsednictvo České
republiky nebo územní skupiny. V naléhavém případě stačí souhlas prezidenta sekce nebo
vedoucího územní skupiny a jednoho člena příslušného předsednictva podléhající však
dodatečnému souhlasu příslušného orgánu.

(a) výčtování náůlrad cestovních vydajů schvalují vždy dva členové příslušného
orgiánu.

$30
Sociální fond

(1) Prostředky sociátního fondu jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu.

(2) Na úěet uvedený v odstavci 1 mohou bý převedeny $rto peněŽní prostředky:

a) část odvodu z členského příspěvku člena určeného pro předsednictvo sekce České
republiky,

b) přebytky z kulturních a sportovních akcí a Sponzorské dary.

(3) Pomoc ze sociálního fondu můŽe bý poskytrrutapouze ělenům sdružení nebo jejich
rodinným příslušníkům z tuzemska í zalrantč:í. Důvodem poskytnutí pomoci je nezaviněná
záv aŽná tíživ á sociální situace člena.

(4) o poskytrrutí pomoci do ýše l0 000 Kč roáoduje prezident sekce. o poskytnutí
pomoci převyšující 10 000 Kč rozhoduje předsednictvo sekce České republiky.

(5) Převod finaněních prostředků na sociální fond zběžného účtu sekce České
republiky podléhá schválení shromaŽděním vedoucích územních skupin
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Cást devátá
Spisový a skartační řád a ochrana osobních údajů

$31
Spisový a skartační řád

(1) o jedníní orgránů České republiky se vyhotovuje zápis. V zápise musí b1it uvedeno
místo, datum a program jednríní, podané náwhy a usnesení.

Q) Zápis provádí určený zapisovatel a schvaluje jej orgrán, jehož se týká.
(3) Vyhotovený zápis podepisuje zapisovatel a jeho správnost ověřuje statutrímí

zástupce nebo jím pověřený funkcionař.
(4) Zápisy se opatřují pořadovými čísly aÍadí se ěasově za sebou. K zápisu se připojuje

prezenění listina a další doklady vztahqici se k jednání.
(5) Za písemnosti orgiínu České republiky odpovídá generiílní sekretař spolu se sv;im

asistentem a za písemnosti orgánu územní skupiny sekretrář s pokladníkem.
(6) Skartace písemností se provádí po 5 letech, nestanoví-li právní předpisy jinak.
(7) Skartaci písemností při zríniku uzemní skupiny, nebo celé sekce České republiky

provede orgán určený předsednictvem.

$32
ochrana osobních údajů

Za ochtanu osobních údajů odpovídá prezident sekce, generální sekretář, vedoucí územní
skupiny a člen územní skupiny pověřeným vedením evidence členů.

$33
Informování o zahraničních cestách

Územní skupiny jsou povinny informovat předsednictvo České republiky o uskuteěnění
zahranlěnich sluŽebních cest členů územni skupiny a o přijetí zahraničních návštěv. lnformace
obsahuje termín, účel a místo konríní zahraniční cesty nebo zahaniční návštěvy a počet
úěastnftů.



Příloha č. 3
Stanov International Police Association, sekce České republiky

lnternational Police Association, sekce České repubtiky

Vyplňuje generá|ní sekretář |.P.A. sekce ČR
Datum ořiietí
Cís|o orůkazu
Cís|o územní skupinv
ověření provedl
Vvdal
Poznámka

Členská přihláška **

Titul: I Jméno: Příjmení:
Bvtem: Ul . :  I  PSC:
Okres: Telefon-fax:
Datum narození: Rodné čís|o:
Místo narození: Datum ořiietí k po|icii:

Název pracoviště: Ulice(P.O.Box)
PSC: Obec: Okres:
Telefon: Fax: E-mail:
oEC (čís|o s|uŽ. průkazu) :
Znalost jazyka: pasivní*
Znalost jazyka: aktivní*
Zá4mová činnost:

Má vaše dítě (15-20 |et) zájem zúčastnit se mezinárodní výměny mládeŽe ano* ne*
Zé4em o dopisování s ko|egou z jiného státu(i rodinný příslušník) ano* ne*
Stát:
Souh|asím s obsahem stanov asociace a s tím, Že budu dodrŽovat pravid|a IPA. Pokud budu přijat budu podporovat práci asociace
p|něním podmínek č|enství, zaplatím č|ensý příspěvek a pravide|ně poukážu rďní příspěvek vždy k 1. |ednu každého roku'Dá|e
souh|asím, aby má osobní data by|a použita v interní evidenci IPA sekce Čn a byto s nimi nak|ádáno d|e p|atné právní úpravy. (Zák.
101/2000 sb.)

Datum. Podpis:

Vedoucí územni skupinv
ověřeno d|e oP:
Jméno, příjmení, ved.územní skupiny
Poznámka: Podois:
Datum:

*Nehodící škrtněte, --Vyplňte strojem nebo hů|kouým písmem, *-Vyp|ňte dle potřeby
Vyplňte 2x a při|oŽte 2 ks fotografie 3,5 x 4,5 cm. Po VYPLNĚNí JEN PRo VNFŘNÍ porŘegu



Příloha č. 4
Stanov International Police Association sekce České republiky

TNTERNATTONAL POLTCE ASSOCTATTON (IPA)
sekce Ceské republiky
Kounicova 24, 611. 32 Brno

č;.: rrn. /}R.20

HLÁŠBNKA ZMĚN

Uzemni skupina:

Datum: Podpis:

Platnost uvedené změny ověřil a za správnost odpovídá vedoucí územní skupiny č.
(sekretář, pokladník)

Datum:

Titul: Jméno: Příimení:

Číslo členského průkazu:

Původní data:

Nová data:

Podpis:


